
هي القاعدة  عدةفتبني أن القا ) ورجله التي يمشي بها (ألن العمل باليد  ) واليد التي يبطش بها (

لكن مينع من أن يكون هذا الشيء هو اهللا مينع هنا مثل ما قلنا الضمائر تدل كلها على أن هذين 

؛  ؟ اهللا نفسه يأيت؟ من الذي  ، نطبقها على القاعدة وال ال ؛ طيب إذا يأتيهم اهللا شيئان متباينان

، بل صرفتم كالم اهللا عن ظاهره  الذين يقولون يأيت أمر اهللا نقول هذا خطأ قلتم على اهللا ما ال تعلمون

؛ كيف  وجل ؟ جناية عظيمة على اهللا عز ؛ اهللا يقول يأتيهم اهللا وأنتم تقولون يأتيهم أمر اهللا بغري دليل

؛ لو كان األمر كما قلتم لزم أن يكون ظاهر كتاب  منا يأيت أمرهيثبت لنفسه إتيانا وأنتم تقولون ال يأيت وإ

؛ فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعمية للناس وتضليال  وجل أمر مستحيال على اهللا اهللا عز

؛ فإذا  وجل نفسه ؟ ألن اإلنسان عندما يسمع أن يأتيهم اهللا ويقرأها يقول يأيت اهللا عز للناس وال ال

، وجعلته أيضا تعمي للخلق  يأيت أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليالقلت 

؛ ولو أن هؤالء املتأولني فكروا يف نتائج ما تأويلهم هذا ما استقرت عليهم  بعد أن كان موعظة وذكرى

له وفي قلبه حبة ما أحد يقو " :  ؛ ألنه ال يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا يف تفسريه أقدامهم أبدا

شنقيطي رمحه اهللا أيضا يف ال؛ و  ؛ هذا تضليل عظيم ويلزم عليه لوازم من أبطل اللوازم" خردل من إيمان

؛ ألنه "  إنه ال يصرف مثل هذه اآليات عن ظاهرها إال من تنجس قلبه بقذر التشبيه" تفسريه قال: 

ولة أولوا إنما أولوا العتقادهم أن ظاهرها هؤالء المأ" مثل ما قال شيخ اإلسالم رمحة اهللا عليه قال: 

؛ ألنه تعاىل أعلم  ؛ فنحن نعتقد أمنا قال اهللا عن نفسه فهو حق"  تشبيه تشبهوا أوال وعطلوا ثانيا

:  ؛ والدليل على ذلك ؛ وهو يريد من عباده يريد أن يبني لعباده بنفسه، وأصدق قيال، وأحسن حديثا

 ، وأن يظهر هلم القول خبالف ما أراد ما يريد أن خيفي األمر على عباده )) يبين اهللا لكم أن تضلوا ((

؛ إما أن يكون  ؟ نقول كيف هنا ال خيلوا هذا االستفهام فإذا قال قائل: كيف يأيت  . تفعس ؛ فإن هذا

؟ كيف جييء؟ كما  ر؛ يعين قال ويش لون جييء ؛ ألنه أنك من اإلنسان فليتب إىل اإلنسان استبعادا



؛ وإما أن يسأل عن الكيفية أنا أومن بأنه يأيت  أيت االستفهام لالستبعاد واإلنكار فهذا أمر خطريقد ت

؟  ؛ وأظن الفرق بني السؤالني واضح ؟ فنقول هذا سؤال مبتدع لكن كيف يأيت ويش لون على أي كيفية

مؤمنا باألصل واملعىن ؛ أما إذا قال  ، األول قال كيف يأيت منكرا فهذا معناه التكذيب أو الشك نعم

؟ نقول هذا بدعة وال جيوز السؤال عن الكيفية ألنه سؤال ما ال ميكن  سائال عن الكيفية فماذا نقول له

؛ وهلذا اشتهر عن مالك رمحه اهللا أنه قال يف االستواء  ، ما ميكن أحد جييب ؟ نعم اجلواب عنه واضح

 معلوم واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعةاالستواء غير مجهول والكيف غير " على العرش قال: 

؛  . فبني رمحه اهللا أن الكيف غري معقود أي ال تدركه عقولنا ومل يأيت به خرب السمعي الدليل السمعي" 

؛ ألن  . وقال السؤال عنه بدعة فإذا انتفى عنه الدليالن السمعي و العقلي كموقفنا أن نكف عن ذلك

 ؟ وأفهم منا ، والصحابة أحرص منا على اخلري نعم ابة رضي اهللا عنهمهذا ما كان معروفا يف عهد الصح

ألم يعلمون أن هذا األمر ال  ؛ ولذلك ما سألوا ، والعقل ، وأعقل؛ فقد مجع اهللا هلم احلرص، والفهم

؛ ما يسأل عن كيفية  وهكذا بقية الصفات))  وال يحيطون به علما ((حياط به  كما قال اهللا تعاىل: 

؛ يف النزول يعين يف حديث  ؛ وهلذا قال بعض أهل العلم قال: إذا قال لك اجلهمي كيف ينزل فقل أبدا

؛ فنقف على ما أخربنا به  ؛ جواب متام ؛ فقل إن اهللا أخربنا أنه ينزل ومل خيربنا كيف ينزل النزول

؟  ات اهللا. وقال اآلخرون إذا قال لك اجلهمي كيف صفة كذا وكذا من صف ونسكت عما مل خنرب به

؛ نقول إذا كنت ال تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع   ؟ ال ؟ هل يكيف ذاته فقل له كيف ذاته

ته ؛ وكما ال تعلم كيفية ذا ؛ فالعلم بكيفية الصفة ال يكون إال بعد العلم بكيفية الذات عن كيفية الذات

ن باإلتيان حقا وأنه يأيت سبحانه وتعاىل . إذا نؤم واألمر يف هذا واضح فال نعلم حنن كيفية صفاته نعم

، نعم هو على كيفية لكنها غري  ؟ نعم ؛ وهل هو على كيفية ؟ اهللا أعلم حقيقية ولكن على أي كيفية

إال أن يأتيهم اهللا في ظلل  ((  . لوم ما قال ال كيفية لهالكيف غري معقال ؛ وهلذا اإلمام مالك  معلومة



؛ وإمنا أخرجناها عن أصل الذي هو الظرفية  يعين يأيت مصاحبا هلذه الظلليف معناه مع ؛ من الغمام )) 

؛  وجل واهللا تعاىل ال حييط به شيء من خملوقاته ألننا لو أخذناها على الظرفية صارت حميطة باهللا عز

؛ يعين  ؛ ونظري ذلك أن تقول: جاء فالن يف اجلماعة الفالنية وأعظم من أن حييط به شيء من خملوقاته

؛ ولكن اهللا ال ميكن أن  ؛ وإن كان هذا التنظري من كل وجه ألن فالنا ميكن أن حتيط به اجلماعة عهمم

وجل   يأيت مقدمة بني يدي جميء اهللا عز هذا الغمام )) في ظلل من الغمام ((؛ وقوله: حتيط به الظلل

؛ شف ما قال  شققفالسماء تويوم تشقق السماء بالغمام ))  (( كما قال تعاىل يف سورة الفرقان:

،  ؛ والغمام قالوا إنه السحاب أبيض الرقيق تنشق قال تشقق كأا تنبعد من كل جانب تشقق بالغمام

؛ ألن  سحاب أبيض رقيق لكن ليس كسحاب الدنيا االسم هو االسم لكن احلقيقة غري احلقيقة

مثل ما ختتلف الدنيا عن  املسميات يف اآلخرة وإن شاركت املسميات يف الدنيا يف اإلمث فإا ختتلف

 ((قوله:  )) في ظلل من الغمام والمالئكة ((. طيب  ، نعم ؟ بلى ؟ أليس كذلك اآلخرة نعم

؛ كما  يعين: وتأتيهم املالئكة أيضا حميطة م))  يأتيهم اهللا (( بالرفع عطفا على قوله: )) والمالئكة

ويف حديث الصور  )) ك والملك صفا صفاكال إذا دكت األرض دكا دكا وجاء رب ((قال اهللا تعاىل: 

الطويل الذي ساقه ابن جرير وغريه أن السماوات تشقق وتشقق السماء الدنيا بالغمام وتنزل املالئكة 

صفا  ((؛ وهلذا قال:  ، والرابعة كل من وراء اآلخر ، والثالثة ، مث السماء الثانية فيحيطون بأهل األرض

وجل لقضاء بني ربه ذلك النزول الذي يليق جبالله  ل الرب عز؛ مث ينز  يعين صفا بعد صف )) صفا

ال تدركه األبصار وهو يدرك  ((ا قال تعاىل: موعظمته؛ وال أحد حييط به ألنه تعاىل ال حياط به ك

وجل فيقضي  فاملالئكة حتيط اخلالئق مث ينزل الرب عز))  وال يحيطون به علما ((وقال: ))  األبصار

أن يلحق الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون، ؟ ما يكون بعد  مىت يكون هذابني العباد؛ ولكن 

؛ فيأتون إىل آدم ويذكرون  فيذهبون إىل من يشفع هلم عند اهللا أن يقضي بينهم فريحيهم من هذا املوقف



فاه له من مناقبه ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى يعتذر مع أنه تاب إىل  اهللا واجتباه ربه واصط

، الشافع ال ميكن أن يتقدم إىل الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنت  لكن مقام الشفاعة ليس باألمر اهلني

؛ ألنه كما يقوله العامة يعين وجهه ما يستطيع يقابله كيف يعصي باألمس  يف جانب املشفوع إليه

البشر وهذا أول الرسل ؛ وهلذا يعتذر؛ مث يأتون إىل نوح وهو أول الرسل ذاك أول  وجييء ليشفع غريه

 )) فقال رب إن ابني من أهلي ((؟ ألنه سأل ما ليس له به علم  يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا ملاذا

قال يا  ((، ويش قال؟  نعم الطالب :استغفر؟  الشيخ :،  نعم الطالب :؟  ؟ وهل استغفر نوح نعم

لك به علم إني أعظك أن تكون نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فال تسألن ما ليس 

من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإال تغفر لي وترحمني أكن 

، استغفار على سبيل االعرتاف بأنه البد له من أن يغفر اهللا له وإال  هذا استغفار )) من الخاسرين

بأن كذب ثالث كذبات هي كذب لكنها ؟  براهيم فيعتذر مباذاإ؛ يأتون بعد ذلك إىل  لكان خاسرا

إىل موسى فيعتذر مباذا ؟  مث يأتون ؟ ليس بكذب نعمباعتبار املخاطب وإال حقيقة  كذب  تورية، تورية

؛ مث يأتون إىل عيسى وال يذكر ذنبا ما يعتذر بذنب لكنه يعتذر بفضل  بأنه قتل نفسا مل يؤمر بقتلها

ىل حممد عبد ما غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حممد عليه الصالة والسالم فيقول اذهبوا إ

؛ األنبياء يعتذرون منهم من يذكر  والشك أن هذا من املقام احملمود العظيم للرسول عليه الصالة والسالم

؛ ومنهم من ال يذكر شيئا لكن يرى أن يف املكان من هو أحق  شيئا مثلبة خيجل ا أن يكون شافعا

اهللا عليه وسلم فيأتون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إىل اهللا  ؟ حممد صلى منه وهو

وهكذا امللك   ما يشفع إال بعد إذن اهللا نعمومع ذلك ما يشفع إىل اهللا مع كونه أوجه اخللق عند اهللا

ومن املصلحة أيضا ـ إال بعد ستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغريه ـ؛ أقرب اخللق إليه ما ي والعظمة والسلطان

؛ لكن  ، بدون أن تستأذن ؟ نعم تشفع وال الامللوك ميكن زوجتها اليت هي حمل إذن اهللا؛ اكرب ملك من 



وجل فيأذن له  ؛ فيستأذن اهللا عز وجل لعظمته وسلطانه ما أحد يشفع إال بعد أن يأذن الرب عز

؛ مث يقول له  اء على اهللا ما مل يفتح عليه من قبلفيسجد سجودا طويال يفتح اهللا عليه من احملامد والثن

في ظلل من  (( . كما ذكر   وجل يف ارفع رأسك وقل تسمع وشفع تشفع وسل تعط فيشفع إىل اهللا عز

ولكن البر من آمن باهللا واليوم  : (( املالئكة تقدم لنا الكالم عليهم عند قوله )) الغمام والمالئكة

،  ، وأم رسل بشر خملوقون وبيننا أن املالئكة عامل غييب نبيين ))اآلخر والمالئكة والكتاب وال

؛ بينهما  ؟ الليل والنهار ، وال يف الليل والنهار وجل لعبادته وأم يسبحون الليل والنهار خلقهم اهللا عز

  )) وقضي األمر ((  ؛ أما يف للظرفية حيتمل يف بعض الليل . فرق الليل والنهار يعين دائم مستوعبني

 )) أن يأتيهم ((؛ فمنهم من قال إا معطوفة على:  اختلف فيها املعربون )) وقضي األمر ((كلمة 

؛ ولكنه أتى بصيغة  فيكون يف حيز األمر املنتظر : هل ينظرون إال أن تأتيهم وإال أن يقضي األمر

أتيهم املالئكة أن ت ؛ وعلى هذا فيكون حمل اجلملة النصب املاضي لتحقق وقوعهم هكذا قال بعضهم

، إتيان اهللا يف ظلل من الغمام وإتيان  يعين هل ينظرون إال إتيان اهللا))  ينظرون ((حملها النصب 

هل  ((مجلة مستأنفة  وقضي األمر )) ((: أن قوله:  ؛ والوجه الثاين املالئكة وانقضاء األمر هذا وجه

عذر هلم وال ؛ يعين وقد انتهى األمر  وانتهى األمر ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام ))

مبعىن الشأن وكما تقدم لنا أن األمر مفرد األوامر ومفرد األمر ))  ((؛ وقوله:  بعد ذلك وال حجة هلم

؛ يعين قضي الشأن وانتهى كل شيء نعم؟  ، األمور وال األوامر؟ األمور األمور؛ فهنا مفرد أيش؟ األمور

ويف  )) وإلى اهللا ترجع األمور ((؛ وهلذا قال بعده:   النار وأهل اجلنة إىل اجلنةوصار أهل النار إىل

؛ وتقدمي  ؟ برتجع وهنا املتعلق مقدم على املتعلق به ألن إىل اهللا متعلق مباذا))  ترجع األمور ((قراءة: 

أمور الدنيا واآلخرة  ))  ترجع األمور ((؛ أي إىل اهللا وحده ال إىل غريه  املأمور يفيد احلصر واالختصاص

وإليه  ((، شئوا كلها الدينية والدنيوية واجلزائية وكل شيء كما قال اهللا تعاىل يف سورة هود:  ؟ نعم كذا



؛ ومنها: أن الناس يرجعون يوم  وجل كل األمر فاألمور كلها ترجع إىل اهللا عز  )) يرجع األمر كله

  . د كما سيأيت إن شاء اهللا تفيد ديد هؤالء املكذبني؛ وهذه اآلية تفي مة إىل رم فيحاسبهماالقي

بعضهم حيتج ا على أن  السائل :؛  إال فيها الشيخ :؟  )) أو يأتي أمر ربك ((اآلية:  السائل :

إن كل آية تفسر حبسب  جيب أن نقولألنه ما هو صحيح االحتجاج باطل وذلك  الشيخ :اإلتيان ؟ 

؛ يعين أمرهم أن اهللا يأمر بعذام يف الدنيا  أمره بعذابه  الشيخ : اآلية هنا؟فما معىن  السائل : ؛ ما فيها

 مث  . املالئكة لقبض أرواحهم هذا الفرق بينهم الشيخ :؟  ويأيت املالئكة السائل :؛  العذاب يف الدنيا

سل أصلها اسأل فنقلت حركة اهلمزة إىل  ((سل بني إسرائيل كم آتيناهم من أية بينة))قال اهللا تعاىل: 

، حذفت اهلمزة ختفيفا؛ مث حذفت مهزة الوصل لعدم احلاجة إليها؛  السني الساكنة مث حذفت ختفيفا

؛ واهلمزة هي عني الفعل؛ أما مهزة الوصل  فعندنا اآلن مهزتان حمذوفتان: مهزة الوصل اليت يف أول الكلمة

مزة الوصل يؤتى ا لتسهيل النطق بالساكن؛ اسأل جيب فيه اهلمزة فحذفت؟ لعدم احلاجة إليها؛ ألن اهل

حىت يتقدمه اهلمزة اسأل؛ أما الثاين اليت هي عني الفعل فحذفت  أألنه ما ميكن نربط بالساكن مبتد

ختفيفا بعد أن نقلت حركتها إىل سني فصارت سل؛ إذا كيف وزن سل بامليزان الصريف؟ فل وزا فل؛ 

بين إسرائيل تقدم لنا  ؛ ؟ أصلها افعل فحذفت العني وحذفت مهزة الوصل وصارت فل أصلها ليس فاعل

أن بين إن أضيفت إىل قبيلة مشلت الذكور واإلناث وإىل فرد فهي للذكور فتقول مثال بنو حممد  قاعدة 

هنا مضافة  )) سل بني إسرائيل ((؛ وتقول بنو متيم للذكور واإلناث؛  إذا كان علم شخص ما هو قبيلة

؛ ال اآلن أصبح قبيلة حىت متيم أصله واحد لكن صار أمساء للقبيلة؛ فهو  ؟ مضافة إىل قبيلة إىل أيش

وإسرائيل كما تقدم هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ويقال  )) سل بني إسرائيل ((اآلن اسم للقبيلة 

  ((كم آتيناهم من آية بينة ))وقوله:  . م؛ فمعىن إسرائيل يعين عبد اهللا نع إن إيل يف العربية مبعىن اهللا

كم آتيناهم هذه استفهامية علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي ومجلتها يف حمل النصب وأصبح 



 ((كم آتيناهم من آية بينة))؛ وقوله:  ؟ فعلقت الفعل املفعول الثاين سل فالنا عن كذا وكذا نعم

؟ املعدود  قوله:  ؛ فما هو هذا املعدود تدل على عدد تعرفون أن كم حتتاج إىل مميز ألن كم اسم مبهم

تكثريية يعين كم مبعىن  الشيخ :،  تكثريية الطالب :؟  ؛ وكم هنا هي تكثريية وال خربية ((من آية بينة))

أعطيناهم؛ وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولني؛ املفعول  ((كم آتيناهم))آيات كثرية أعطيناهم؛ وقوله: 

؛ وعاد الضمري احملذوف إىل  ، والتقدير: كم من آية بينة آتينامهوها األول: على؛ واملفعول الثاين؟ حمذوف

كم  ((كم؛ كم من آية؛ وقوله: متأخر لفظا ألن متقدم رتبة؛ إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد  

اإليتاء هنا يشمل اإليتاء الشرعي واإليتاء القدري الكوين؛ ألم أوتوا آيات بينات ) ) آتيناهم من آية

اآلية مبعىن العالمة  )) من آية بينة ((؛ وقوله:  شرعية جاءت ا التوراة وأتوا آيات كونية كالعصا واليد

ولقد  (( القرآن: أي ظاهرة يف كوا آية مثل أيش؟ يف )) بينة ((على الشيء كلها تسمى آية؛ وقوله: 

؛ ومنها: أن اهللا رفع فوقهم  ومنها: أن اهللا أنزل عليهم املن والسلوى )) آتينا موسى تسع آيات بينات

الطور حىت يأخذوا ما أوتوا بقوة إىل غري ذلك من اآليات الكثرية حىت إن اهللا تعاىل أنزل عليهم إنه 

يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم  ((؛ قال هلم موسى عليه السالم:  فضلهم على العاملني

يبني إسرائيل اذكروا  ((وقال اهللا:  )) أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين

فما أكثر اآليات والنعم اليت أعطاها اهللا  )) نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

نكروه حىت إم بعد ما أجناهم اهللا من فرعون مروا بقوم يعكفون على بين إسرائيل ومع ذلك كفروا به وأ

؛ وهلذا  ؛ وهذا الشك من جهل العظيم )) قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة (( أصنام هلم فـ

هل هو  )) سل( : (واخلطاب يف قوله )) كم آتيناهم من آية بينة (( ؛ )) قال إنكم قوم تجهلون ((

؟ تقدم لنا أن مثل هذه اخلطابات تارة  للرسول صلى اهللا عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه

؛ وتارة يقوم الدليل على  يقوم الدليل على أا خاصة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فتكون خاصة به



؛ ألن  هذا فالظاهر أا عامة ؛ وتارة ال يقوم الدليل على هذا وال على أا عامة له ولغريه فتكون عامة

؛ ويش مثال الذي قام الدليل على أا خاصة بالرسول عليه الصالة  القرآن نزل لألمة إىل يوم القيمة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك  ((؟ أيه مثل:  والسالم

يا  ((م الدليل على أا عامة مثل قوله: ؛ واليت قا فهذه خاصة للرسول صلى اهللا عليه وسلم )) ذكرك

لكن وجه أو أمر  )) يا أيها النبي ((فهنا قال:  )) أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن

؛ وأما احملتمل فهو كثري يف القرآن ومنه هذه اآلية. طيب  ما قال إذا طلقت))  إذا طلقتم ((حبكم عام 

 الشيخ :،  األخري الطالب :؟  أن املراد سؤال تبكيت وتوبيخ أيهماسلهم هل املراد سؤال استعالم أو 

األخري الظاهر أنه األخري إلقامة احلجة عليهم ببيان نعم اهللا اليت كان من حقه عليهم أن يشكروها لكن 

 بدلوها كفرا وإال فالظاهر أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يعلم مبا أنزل اهللا عليه ما آتاهم اهللا من

هذا ختم  )) ما جاءته فإن اهللا شديد العقابومن يبدل نعمة اهللا من بعد  ((قال:   . اآليات البينات

 ((؛ وهلذا قال:  اآلية ذه اجلملة يدل على أن اآليات من النعم وأن بين إسرائيل كفروا ا وبدلوها كفرا

اسم شرط جازم وهلذا  )) من )) (( ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءتهم فإن اهللا شديد العقاب

فاجلملة هنا دالة على  )) فإن اهللا شديد العقاب ((؛ وأين جوابه؟ جوابه مفهوم من قوله:  جزمت الفعل

اجلواب وليست هي اجلواب ألن شدة عقاب اهللا ثابتة سواء بدلوا أم مل يبدلوا لكنها دالة على جواب 

ىن يبدل؟ أي يغري؛ وبناء على ذلك فإن بدل هنا ال ويش مع )) ومن يبدل نعمة اهللا ((الشرط؛ وقوله: 

 حتتاج إىل مفعول ويكون تغيريهم لنعمة اهللا أم كفروا ا فزالت عنهم فصار زواهلا إىل نقمة صار تبديل

 قلنا يبدل يعين يغري كيف يغريوا )) ومن يبدل نعمة اهللا ((؟  ؟ كيف بدل نعمة اهللا ؛ أنتم فامهني اآلن

؛ اآلن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إىل نقمة بأم كفروها نعم؟ فيكون املعىن:  زالت عنهم ؟ إذا كفروها

؛ ويكون ذلك يف إشارة إىل أن الذين يكفرون النعم معناه أم رضوا بأنفسهم بأن حتل  من يبدهلا بنقمة



فهنا ))  دلوا نعمة اهللا كفراألم تر إلى الذين ب ((براهيم: إما إذا جعلنا املعىن كما يف آية بدهلا النقم ؛ أ

؛ ويكون املعىن هنا تبديل النعمة  ؛ والتقدير: ومن يبدل نعمة اهللا كفرا نقول املفعول يبدل الثاين حمذوف

 ؛ وكال املعنيني حق وكالمها متالزم الشكر كفرا فإن اهللا شديد العقاب يعين من جيعل بدل تبديل الشكر

؛ فاملعنيان مؤدامها واحد أي من يفعل أفعاال  ة يلزم منها تغيري النعمة؛ فإنه يلزم من الكفران تغيري النعم

شديد مبعىن قوي؛ والعقاب اجلزاء  )) فإن اهللا شديد العقاب ((وقوله:  . تنايف الشكر فإنه سيعاقب

شديد  ((، يقع عقبه مؤاخذة به؛ وقوله:  ؛ ومسي اجلزاء عقوبة وعقابا ألنه يقع عقب الذنب بالعقوبة

؛  ؛ مثل ما تقول حسن الوجه يعين للوجه احلسن هذه من باب إضافة الصفة إىل املوصوف))  بالعقا

 كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوازين للذي   ((مث قال اهللا تعاىل:   . فهي صفة مشبهة

زين التزيني جعل الشيء يا يف عني اإلنسان أو يف مسعه أو يف مذاقه أو يف فكره؛ املهم جعل الشيء  ))

وهنا قد يقول  )) الحياة الدنيا ((مبين للمجهول ونائب الفاعل:  )) زين(( يا مجيال جذابا؛ وقوله: 

؛  جلواب؟ اجلواب من وجهنيالنحوي منكم: ملاذا مل يؤنث الفعل مع أن احلياة مؤنث ونائب الفاعل؟ فا

وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم " ؛ وابن مالك يقول:  الوجه األول: أن التأنيث غري حقيقي

؛ والوجه الثاين: الفصل، الفصل ؛ وابن مالك يقول: متصل؛ فيه ما جتب  نعم هذه واحدة"  ير ذات ح

وهنا  " حريمضمر متصل أو مفهم ذات وإنما تلزم فعل  " التاء إال إذا كان املؤنث حقيقيا متصال

 ؟ هل هو شيطان أو اهللا عز ؛ فمن املزين الفاعل حمذوف )) زين (( زين للذين كفروا )) ((؛  نعم

ويف آية  )) إن الذين ال يؤمنون في اآلخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ((؟ اهللا ؛ فيه آيتان:  وجل

؛ فعلى آي آيتني  مبين على اهول )) زين ((وهنا  )) يعملونوزين لهم الشيطان ما كانوا  ((أخرى: 

؟ اجلواب ليس بني اآليتني منافاة؛ فإن اهللا تعاىل زين هلم سوء أعماهلم  ؟ وهل بني اآليتني منافاة حتمل

ر؛ والتزيني من اهللا باعتبار التقدي )) فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم ((بسوء أعماهلم كما يفيده قوله تعاىل: 



 ) زين للذين كفروا الحياة الدنيا) ((؛ وقوله:  أما الذي باشر التزيني ووسوس هلم بذلك فهو الشيطان

زين للناس حب الشهوات من النساء البنين والقناطير  ((ما قال: زين للناس كما يف آية أخرى؛ 

؟ أو  ونقول هناك عام أريد به اخلاص )) الذين كفروا ((على:  )) الناس ((فهل حنمل  المقنطرة ...))

؛ يكون زين الناس  ؟ أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص نقول إن بني اآليتني فرق

احلياة  )) الحياة الدنيا ((عموما وهنا ذكر اهللا تعاىل تزيينه لبعض أفراد هذه اجلنس وهم الذين كفروا. 

فعلى يعين أا اسم تفضيل ؛ مأخوذة من أين؟ من  )) الدنيا ((وضد املوت؛ واملراد به هذه الدار؛ 

؛ أما دنو زمنها فألا  : لدنو مرتبتها، ودنو زمنها ؛ ومسيت بذلك لوجهني الدنو الذي هو ضد العلو

؛ وأما دنو مرتبتها: فظاهر أي نعم ظاهر جدا واضح  قبل اآلخرة أقرب من اآلخرة لنا نعيش فيها اآلن

موضع  يف اجلنة خري من الدنيا وما فيهاهللا عليه وسلم أخرب أن موضع سوط أحدنا الرسول صلى ا

أنت اآلن السوط تعرفون موضع السوط مقدار مرت تقريبا خري من الدنيا وما فيها؛ ما هو الدنيا اليت فيها 

أخرها كثريا عن الدنيا من أوهلا وآخرها وما فيها؛ إذا فرق بني هذه وهذه؛ فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لت

؟  ؛ وهلذا ـ سبحان اهللا العظيم ـ ما جتد فيها حال السرور إال مشهوبا بتنغيص قبله وبعده نعم اآلخرة

؛ وإن كان فيه تنغيص وأمل وأذى لكنه خري له كما أخرب الرسول  لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خري

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن عجبا لمؤمن إن أمره كله خير إن ( صلى اهللا عليه وسلم 

واملؤمن إذا ابتلي بالبالء اجلسمي أو النفسي يقول هذه نعمة من  أصابته سراء شكر فكان خيرا له )

؛  ؛ فإذا أحس هذا اإلحساس صار هذا األمل صار نعمة؛ ألن اإلنسان خطأ دائما اهللا يكفر اهللا ا عنه

؛  للسيئات؛ فإن صرب واحتسب صارت زيادة يف الدرجاتهذه األشياء الشك إنه واحلمد هللا تكفري 

، والغم تكفري بكل حال لكن مع الصرب واالحتساب يكون عمال صاحلا يثاب  ، واهلم ، والباليا فاآلالم

وجل دنو مهما كان فيها من النعيم  ؛ طيب إذا صارت الدنيا دنو كما وصف اهللا عز عليه ويؤجر عليه



لكم دائما قصة احلافظ ابن حجر رمحه اهللا مع اليهودي الزيات يف مصر كان  ؛ وهلذا أنا أذكر فهي دنيا

ابن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قاضي القضاة ويأيت مير بالسوق ومعه العربة على عربة جتر 

بالبغال فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت وأوقفه الرجل اليهودي وقال له كيف يقول النيب 

وأنت اآلن فيما أنت يف  ) إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( د ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نبيكم حمم

؟ فقال له  من النعيم يف الدنيا وهو اليهودي هذا فيما فيه من البالء واألذى يف الدنيا كيف يصري هذا

ء وما أنت فيه من على الفور قال إمنا أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم اآلخرة للمؤمن سجن ما هو شي

؛ فالرجل يف احلال قال: أشهد أن  البئس بالنسبة لعذاب اآلخرة الذي ستلقاه جنة صحيح وال ال؟ نعم

؛ فاملهم أن الدنيا احلياة الدنيا وإمنا مساها اهللا  ؛ تبني له األمر ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا

وجنعل الغرض األمسى واملقصود األعلى هو  اا وأن نشم تعاىل دنيا حىت ال نرفع ا رأسا وال تم 

زين لهم سوء  ((اآلية:  السائل :  . الدار اآلخرة؛ ويكفي اإلنسان العاقل إذا مسع هذا الوصف الدنيا

ال ال ألن التزيني نوعان: تزيني ابتدائي واستمراري؛ التزيني االستمراري مبين على  الشيخ : ؟ )) أعمالهم

 ((وقوله:  واألول مبين على النية فساءت النية مث ساء الفعل مث زيد ـ والعياذ باهللا ـ إساءة .األول 

يعين زينت هلم واحلال أم يسخرون من  ؛اجلملة هذه يقولون إا حالية )) ويسخرون من الذين آمنوا

ني؛ يقول املؤمنني هذا ن، واحتقار؛ من املؤم ؛ يسخرون يعين جيعلوم حمل سخرية ، وازدراءالذين آمنوا

وداره من سعة وال من طني وما أشبه ذلك نعم؟ ثيابه ممزقة، كتابه غري مجيل وهكذا يسخرون  سيارته

 السائل : . ؛ هذا ما هي لغة عربية هذا عامية ويش تقولون فيه؟ يعين متكسرة خربانة أي نعم منهم

رمبا يشمل هذا أيضا نشوف يسخرون من ال، الثوب القصري ما عشان فقر؛ و  الشيخ :الثوب القصري ؟ 

ويسخرون من الذين  ((ورمبا نقول  . الذين آمنوا باعتبار أم ما أوتوا شيئا من الدنيا هذا سخريتهم

؛ ويقولون ويش هذا ال   ويش هذا التشدد وما  أيضا من أعماهلم الصاحلة اليت يتعبدون هللا ا )) آمنوا



((إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم أشبه ذلك كما قال تعاىل: 

فيحتمل السخرية ملا حرموا من الدنيا؛ أو ملا كانوا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين)) 

؟  إنسان الذي يسخر املؤمن ما حكمه السائل : . عليه من الدين؛ أو لألمرين مجيعا كما هو الواقع

خصلة من خصال الكفار، فيه خصلة من خصال الكفر وكما سبق لنا يف باب من هو فيه ف الشيخ :

؛  )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ((وقوله:   . استهزأ   على التفصيل السابق أنه يكفر أو ال يكفر

 ؟ ؛ الوجهني هذا كلمنا )) يسخرون من الذين آمنوا (( الشيخ :؛  )) سخرون ((ي السائل :وين؟ 

الوجه األول إنه اجلملة حالية لكن وجه األول من السخرية وما ذكرنا أم يسخرون حبرمام مما أويت 

؛  ؛ والسخرية ثانية وجه الثاين: يسخرون به مبا قاموا به من األعمال الصاحلة هؤالء من الدين يف الدنيا

  وجل، كالم هذا من اهللا . ن اهللا عزهذا م )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ((ويقول قال اهللا تعاىل: 


